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Küçük ve OrtaÖlçekli Đşletmelerde Sağlıklı Öğrenme
Bu proje Avrupa Birliği tarafından destekenmektedir.

Küçük ve Orta Ölçekli Đşletmeler (KOBĐ), Avrupa Birliği (AB) için önemli bir eknomik faktördür.
Avrupa Komisyonu’nun Đşletme ve Sanayi birimi Avrupa’da faaliyet gösteren firmaların %99’unun
250 ve daha az kişi istihdam etmekte olduğunu açıklamıştır. Aynı birim, AB’ndeki KOBĐ’ler ile
ABD’deki muadilleri kıyaslandığında AB’ndekilerin daha az ürekten ve büyüme hızlarının daha
yavaş olduğununa dikkat çekmiştir. Bu nedenle, Avrupa’daki KOBĐ’lerin başarım kapasitelerinin
güçlendirmesi oldukça önemlidir.
Bunu gerçekleştirmenin bir yolu, tüm yaş grubu çalışanlarını hayatboyu öğrenmeye teşvik etmektir.
Her ne kadar öğrenmenin belli önkoşulları olsa da bunların uygulanması her zaman mümkün
olamamaktadır, bu nedenle sağlıklı öğrenme ortamı için önkoşulların hazırlanması bu süreç
içerisinde önemli bir adımdır.
Genellikle KOBĐ’ler işyerinde öğrenme gerekliliğinin farkında olmadıkları gibi, sürdürülebilir bir
öğrenme ortamı fikrini de pek benimsemezler. Bu demektir ki bu aşağıda sıralanan sorularla nadiren
karşılaşmaktadırlar:
- Đşyerinde öğrenmeyi mümkün kılan nedir?
- Öğrenme yeteneklerini neler geliştirir ve destekler?
- Öğrenme sürecinin önündeki engeller nelerdir?
Tüm bu nedenlerden dolayı, KOBĐ lerde Sağlıklı Öğrenme Projesi, daha önce yapılmış olan ve
yetişkin eğitim kurumlarında sağlıklı bir öğrenme ortamı kurmayı amaçlamış olan “Yetişkin
Eğitiminde Sağlıklı Eğitici” projesinin KOBĐ ihtiyaçlarına göre uyarlanmasını amaçlamaktadır.
Özellikle proje aşağıdaki hedefleri kapsamaktadır:
- KOBĐ’lerde genel olarak işyerinde öğrenme bilincinin artırılaması
- Đşyerinde öğrenme ile ilgili önkoşulların hazırlanması için KOBĐ’lerin eğitilmesi
- Đşyerinde sürdürülebilir bir öğrenme ortamı için önkoşulların tanımlanması
Ve yan hususlar olarak:
- KOBĐ’lerde çalışanların genel sağlık durumlarının iyileştirilmesi
- KOBĐ’lerin rekabet gücünün arttırılması
Hedeflere ulaşmak ve gerçekleştirmek için Almanya, Polonya, Türkiye , Đngiltere, Đtalya ve Romanya
olmak üzere 6 ülkeden; 7 kuruluş bu proje için birlikte çalışmaktadır.
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Proje ortaklarının detaylarını aşağıda bulabilirsiniz:
Deutsche Angestellten Akademie Berlin Brandenburg-West (Almanya), Proje Kordinatörü
Đrtibat: Anette Deharde-Rau, Email: adeharde@daatranspro.de
Pixel Associazione (Đtalya)
Đrtibat: Federico Fragasso, E-posta: federico@pixel-online.net
University of Information Technology and Management in Rzeszow (Polonya)
Đrtibat: Dr. Maciej Piotrowski, E-posta: mpiotrowski@wsiz.rzeszow.pl
C.I.D.Af - Innovation and Business Development Center (Romanya)
Đrtibat: Domnica Cotet, E-posta: domnica.cotet@cidaf.ro
KOWA association (Almanya)
Đrtibat: Frank Hühner, E-posta: huehner@europa-uni.de
Makro Management Development and Consulting Limited Company (Türkiye)
Đrtibat: Ipek Incesulu, E-posta: info@makroconsult.com.tr
Edinburg Napier University (Đngiltere)
Đrtibat: Matthew Dutton, E-posta: m.dutton@napier.ac.uk

KOBĐ’lerde Sağlıklı Öğrenme Projesi Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir Leonardo da Vinci-Yenilik
Transferi projesi olup, Ekim 2011-Eylül 2013 tarihleri arasında, 24 ayda tamamlanacaktır.

Sizi düzenli olarak KOBĐ’lerde Sağlıklı Öğrenme haber bültenleriyle bilgilendirmek istiyoruz.. Bunun
yanında HLS Projesi kapsamında düzenlenecek olan eğitimlerde yer almanız da mümkün olacaktır.
Gelecekteki sayılarımızda bu konu ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.
Sorularınız ve yorumlarınız için lütfen bizimle temasa geçmekten çekinmeyiniz.
Saygılarımızla,
KOBĐ lerde Sağlıklı Öğrenme Proje Ekibi, www.healthylearning.eu
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